
 

 

13e jaargang nr. 7 periode 25 maart t/m 10 april 2023 
 
Geloofsgemeenschap  
H. Antonius van Padua 
H.-Josephkerk 
Aalberseplein 2, Gouda 
tel. (0182) 523801  
 
Het Pastoraal Team is te bereiken via 
tel. (0182) 513056 
 
Pastor van dienst 
Mocht u dringend pastorale hulp nodig hebben, 
 belt u naar de pastor van dienst: 
tel. (0182)-586036. 
 
Secretariaat  
voor Gouda en Moordrecht/Gouderak 
 
Aalberseplein 2, 2805 EG Gouda; Geopend:  
Ma, wo, vr, van 09.30 - 12.00 uur  
tel. (0182) 523801 
E-mail: gouda@sintjandd.nl 
 
Ledenadministratie: Gouda 
E-mail:  leden.gouda@sintjandd.nl 
 
Rekeninggegevens: 
Geloofsgemeenschap  
H. Antonius van Padua 
Kerkbijdragen: 
IBAN: NL28INGB 0002 902 532 
t.n.v. H. Antonius van Padua 
Overige betalingen en giften 
IBAN: NL93RABO 0361 413 785 
t.n.v. H. Antonius van Padua 
 
Geloofsgemeenschap 
St. Johannes' Onthoofding 
IBAN: NL90RABO 0343 000 911 
t.n.v. Sint Johannes’ Onthoofding Moordrecht 
 
Kerk St. Johannes' Onthoofding 
Oosteinde 23, Moordrecht 
Postbus 86, 2840 AB Moordrecht  
tel. (0182) 523801 
E-mail: moordrecht@sintjandd.nl 
 
Kopij voor het volgende blad  
uiterlijk 3 april 2023 
vóór 16.00 uur inleveren via e-mail  
Infoblad@sintjandd.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viering van Barmhartigheid 
Ter voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen is er een viering 
van Barmhartigheid met gewetensonderzoek, boetemoment en 
uitstelling van het Allerheiligste. Dit zal plaatsvinden op maandag 
3 april 19.30 uur in de H.-Josephkerk.  U bent van harte welkom. 
 
 
Uitnodiging tot het Paastriduüm 
Op 3 april gaan we de stille week in. Een week waarin we worden 
uitgenodigd om heel bewust en intens de laatste dagen van 
Jezus met Hem en als gemeenschap mee te leven en te 
doorleven. U wordt uitgenodigd om het Paastriduüm mee te 
vieren vanaf witte donderdag de weg met Jezus samen te gaan 
van instelling van de eucharistie, naar de kruising op Goede 
vrijdag (een voorgeschreven vasten en onthoudingsdag) en vol 
vertrouwen in stilte met Hem op weg te gaan naar Zijn verrijzenis 
in de Paaswake. Viert u mee? 
 
De vieringen worden gehouden in de H.-Josephkerk. 
Deze zijn als volgt: 
 
Witte Donderdag 6 april 19.30 uur 
Goede Vrijdag 7 april 19.30 uur 
Paaszaterdag- Paaswake 20.30 uur. 
 
Deze vieringen staan ook gemeld onder de kopje Vieringen. 
 
 
Bloemenhulde Goede Vrijdag 
Op Goede Vrijdag bent u uitgenodigd om, als teken van 
dankbaarheid en verering, bloemen bij het kruis te brengen: in de 
middag én in de avond. 
 
 
 
Bericht van het secretariaat  
Op Goede Vrijdag, 7 april en vrijdag 19 mei (de dag na 
Hemelvaart) is het secretariaat gesloten. 
 
Mocht u gebedsintenties voor de vieringen rondom Pasen willen 
opgeven, dan graag dit uiterlijk woensdagochtend 5 april 
opgeven. 
 
Dit kunt u doen via het secretariaat, telefonisch tijdens de 
openingstijden (maandag-, woensdag- en vrijdagochtend tussen 
9.30 en 12.00 uur) of via mailadres gouda@sintjandd.nl. 
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VIERINGEN Gouda en Moordrecht/Gouderak 
 
Periode 26 maart t/m 10 april 2023 
Zaterdag 25 maart 
19.00 uur Johannes’ Onthoofding 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Gebedsleider 
 
Gebedsintenties Moordrecht 
Quirinus en Gertruida Heinsbroek-de Jong, Familie 
Glissenaar-Blonk; Ton Glissenaar; Cor van Gennep 
 
Zondag 26 maart 
11.00 uur H. Josephkerk 
Eucharistieviering  
Voorganger: pater Hoogland 
m.m.v. Band Lux 
 
Gebedsintenties Gouda 
Thea de Groot-Brouwers; Antonio Pires Esteves 
Soares; Echtpaar Erberveld-Streng; Inge de Knoop-
Sluijs; Joop de Vos; Pastoor Bert Janssen; Antonio 
Pires Esteves Soares; Anja Olsthoorn-Akerboom en 
overleden familie 
 
Dinsdag 28 maart 
9.00 uur Kapel R.K. Begraafplaats Graaf Florisweg 
Eucharistieviering 
Voorganger: pastor Kuipers 
 
Vrijdag 31 maart 
9.00 uur H.-Josephkerk 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: Gebedsleider 
 
Zaterdag 1 april 
19.00 uur Johannes’ Onthoofding 
Eucharistieviering – Palm Zaterdag 
Voorganger: pastor Kuipers 
 
Gebedsintenties Moordrecht 
Quirinus en Gertruida Heinsbroek-de Jong; Bas en 
Dora van Velzen-de Kneght; Trees en Gerard Blonk-
van Vliet; Pancratius en Thea Mooren-de Kneght; 
Jan van Ardenne; Familie Glissenaar-Blonk; Ton 
Glissenaar; Overleden ouders Stolwijk-Zwanenburg; 
Willie Werven-Bos -Spuybroek; Mevr. Bouwman 94 
jaar; Linda; Voor een goede bekende 
 
Zondag 2 april 
11.00 uur H. Josephkerk  
Eucharistieviering  
Voorganger: pastor Kuipers 
 
Gebedsintenties Gouda 
Nico van de Fliert; Herman en Marga van Schalkwijk-
Kolkman; Thea de Groot-Brouwers; Antonio Pires 
Esteves Soares; Maria Kabel; Bertus Wijnen; Ouders 
Zwarts-Jansen; Antoon en Eglé Doorenbosch en 
zoon Anthony; Allegonde Oomes; Ouders Kalmeijer-

Overkamp, dochter Greet, zoon Bert en zijn vrouw 
Nel 
 
Maandag 3 april 
19.30 uur H.-Josephkerk 
Viering van Barmhartigheid 
Voorganger: pastor Kuipers, pastoor v.d. Helm, 
pastoor Glas, priester Smits 
 
Dinsdag 4 april 
9.00 uur Kapel R.K. Begraafplaats Graaf Florisweg 
Eucharistieviering 
Voorganger: pastor Kuipers 
 
Gebedsintenties Gouda 
Ad en Lida Verhoef-de Korte en Cees Verhoef 
 
Donderdag 6 april 
09.00 uur H.-Josephkerk 
Gebedsviering - Donkere Metten 
Voorganger: Gebedsleider 
m.m.v. Marjo Broos 
 
Donderdag 6 april 
19.30 uur H.-Josephkerk 
Eucharistieviering - Witte Donderdag 
Voorganger: pastoor v.d. Helm 
m.m.v. Schola 
 
Vrijdag 7 april 
09.00 uur H.-Josephkerk 
Gebedsviering - Donkere Metten 
Voorganger: Gebedsleider 
m.m.v. Marjo Broos 
 
Vrijdag 7 april 
15.00 uur Johannes’ Onthoofding 
Woord- en Communieviering – Goede Vrijdag 
Voorganger: Gebedsleider 
 
Vrijdag 7 april 
15.00 uur H.-Josephkerk 
Kruisweg 
Voorganger: Gebedsleider 
 
Vrijdag 7 april 
19.30 uur H.-Josephkerk 
Eucharistieviering – Goede Vrijdag 
Voorganger: pastoor v.d. Helm 
m.m.v. Noorderkoor 
 
Zaterdag 8 april 
09.00 uur H.-Josephkerk 
Gebedsviering - Donkere Metten 
Voorganger: Gebedsleider 
m.m.v. Marjo Broos 
 
Zaterdag 8 april 
11.00 uur Agnietenkapel 
Opendag 
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Zaterdag 8 april 
20.30 uur H.-Josephkerk 
Eucharistieviering - Paaswake 
Voorganger: pastoor v.d. Helm 
m.m.v. Koor Padua & His Revolution 
 
Zondag 9 april 
09.00 uur Johannes’ Onthoofding 
Eucharistieviering – Eerste Paasdag 
Voorganger: pastor Kuipers 
 
Gebedsintenties Moordrecht 
Quirinus en Gertruida Heinsbroek-de Jong; overleden 
ouders Spruijt-Rohde 
 
Zondag 9 april 
11.00 uur H. Josephkerk 
Woord- en Communieviering – Eerste Paasdag 
Voorganger: Gebedsleider 
m.m.v. Noorderkoor 
 
Gebedsintenties Gouda 
Jos Buffing; Rosie Maes; Thea en Pancras Mooren-De 
Knegt; Thea de Groot-Brouwers; Antonio Pires Esteves 
Soares; Cornelis van Treijen; Tonnie Savenije, haar 
ouders en zus Cia; Ouders Zwarts-Jansen; Adri van 
Vliet; Lex Rohde; Bart en Mien van der Sprong; Grada 
Jaspers-v.d.Sprong en dochter Paulien; Gerard en 
Mien v.d.Sprong-Erberveld en dochter Mies; Jan en Co 
Jaspers-v.d.Willik en dochter Lia; Clemens Faaij; Anja 
Olsthoorn-Akerboom en overleden familie; Leo Uljee; 
Jan Vink; Clemens Faaij 
 
Maandag 10 april 
11.00 uur H. Josephkerk 
Eucharistieviering – Tweede Paasdag 
Voorganger: pastor Kuipers 
 
Gebedsintenties Gouda 
Cornelia Houtman 
 
Zorgcentra 
 
Zondag 26 maart 
10.30 uur Savelberg Savelberghof 200 
Woord- en Communieviering 
Voorganger: pastor B. Robben 
10.30 uur Hanepraij Fluwelensingel 110 
Protestantse kerkdienst 
Voorganger: ds. Hetty de Jong 
10.30 Groene Hart Ziekenhuis (loungeruimte) 
Protestantse kerkdienst 
Voorganger: ds. L.J. Blok 
 
Vrijdag 31 maart 
16.00 uur Savelberg Savelberghof 200 
Protestantse kerkdienst - Maandsluiting 
 
 
 

Zondag 2 april 
10.30 uur Savelberg Savelberghof 200 
Woord- en communieviering 
Voorganger: P. Geurts 
10.30 uur Hanepraij Fluwelensingel 110 
Woord- en communieviering 
Voorganger: pastor M. van Dijk 
10.30 Groene Hart Ziekenhuis (loungeruimte) 
Woord- en communieviering 
Voorganger: drs. A. de Jong 
 
Donderdag 6 april 
16.00 uur Savelberg Savelberghof 200 
Eucharistieviering 
Voorganger: pater C. Boomaerts en P. Geurts 
Hanepraij Fluwelensingel 110 
Protestantse kerkdienst - Viering H. Avondmaal 
Voorganger: Ds. A. Admiraal 
 
Vrijdag 7 april 
16.00 uur Savelberg Savelberghof 200 
Oecumenisch gebed 
Voorganger: B. robben en N. v.d. Linden 
10.30 uur Hanepraij Fluwelensingel 110 
Goedvrijdag viering 
Voorganger: pastor M. Versteeg 
 
Zondag 9 april 
10.30 uur Savelberg Savelberghof 200 
Eucharistieviering 
Voorganger: pater C. Boomaerts en P. Geurts 
10.30 uur Hanepraij Fluwelensingel 110 
Oecumenische viering 
Voorganger: pastor M. van Dijk en Ds. H. de Jong 
10.30 Groene Hart Ziekenhuis (loungeruimte) 
Protestantse kerkdienst 
Voorganger: Ds. L.J. Blok 
10.30 uur Rivierduin viering: De Berk Krugerlaan 79 
Oecumenische viering 
Voorganger: Ds. B. Loonstra 
 
 
Kerkplein 15 
Het programma is elke zondag 9.00-12.00 uur te 
beluisteren via Gouwestad Radio FM 106,2, kabel 97,7 
en internet www.gouwestad.nl. 
 

PERSONALIA 
 

Overleden 
01-03-2023: Verea Loof, 91 jaar 
03-03-2023: Antonia van Rhijn, 81 jaar 
11-03-2023: Pater Herman Thijssen, 87 jaar 
 
Gedoopt 
12-03-2023: Logan Jouke Jordan Matas 
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MEDEDELINGEN 
 

Algemeen 
 
Open kerk op Stille Zaterdag (8 april) 
Op zaterdag 8 april houden we weer een Open Kerk in 
het Centrum van Gouda. Al jaren nodigen we op de 
dag voor Pasen winkelend publiek in het centrum van 
Gouda uit om een kaarsje te komen aansteken in de 
Agnietenkapel. Na een paar jaar van stille afwezigheid 
pakken we dit nu weer als parochie op. Als kerk willen 
we present zijn in de drukte van het winkelend publiek; 
verrast worden dat ook daar bijzondere gesprekken 
mogelijk zijn, maar ook verrast zijn door een moment 
van stilte in de dagelijkse drukte. We hopen en bidden 
dat mensen onverwachts worden aangeraakt door 
onze grote God. 
 
Help jij mee? 
Wil jij deze dag, al is het maar kort, Zijn instrument zijn? 
We houden de Open kerk van 11.00 tot 15.00 uur op 
zaterdag 8 april en alle handen zijn welkom om te 
helpen bij het opbouwen, facilitaire hand-en-
spandiensten, biddend op de achtergrond of om 
mensen vrijblijvend een kaarsje aan te reiken. 
Geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar Linda de Graaf: 
missie.parochie@sintjandd.nl. 
 
Poolse Voedselzegening 
Op Stille Zaterdag (8 april) zal in de H. Joannes de 
Doperkerk in Boskoop de jaarlijkse Poolse 
voedselzegening zijn. De Polen gaan naar de kerk met 
een mand gevuld met traditionele gerechten: eieren 
(pisanki), gerookt vlees, zout, peper, brood. 
 
Dit voedsel wordt gebruikt om op Paaszondag een 
gezegend ontbijt te hebben. 
 
De voedselzegening zal plaats vinden in de H. 
Joannes de Doper, A.P. van Neslaan 50 in Boskoop. Op 
zaterdag 8 april, aanvang 15.00 uur. 
 
De voedselzegening kan ook meegevierd worden via 
de livestream. 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015 
 
POLSKIE ŚWIĘCENIE  POKARMÓW  
WIELKA SOBOTA -8 KWIETNIA w BOSKOOP 
 
W tym dniu w naszej parafii odbędzie się coroczne 
poświęcenie pokarmów . 
 
W WIELKĄ  SOBOTĘ Polacy przychodzą do kościoła z 
wypełnionymi koszyczkami tradycyjnych produktów 
takich jak: jajka,wędliny,sól,pieprz,chlebek…. 
 

Te poświęcone pokarmy znajdą się na Wielkanocnym 
stole jako świąteczne śniadanie. Niektórzy holenderscy 
parafianie chcą także uczestniczyć w poświęceniu 
pokarmów, tak jak my, Polacy, jako znak,że wszyscy 
razem jesteśmy połączeni z Jezusem. 
 
Poświęcenie pokarmów odbędzie się w katolickim 
kościele przy ulicy A P van Neslaan 50 w Boskoop 8-
go kwietnia o godz 15:00. Osoby,które nie beda w 
stanie uczestniczyc w poswieceniu pokarmow 
fizycznie ,serdecznie zapraszamy na livestream. 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/00015 
 
Bedevaart Lourdes 
Denkt u er nog over na om mee te gaan met de 
bedevaart naar Lourdes? De inschrijftermijn is 
verlengd; dus er kan nog worden aangemeld, maar 
wacht niet te lang! Deze reis vindt plaats van zaterdag 
29 april t/m zaterdag 6 mei. 
 
Heeft u vragen of wilt u een inschrijfformulier 
ontvangen, dan kunt u mailen naar 
bedevaart.lourdes@sintjandd.nl. 
 
Paasontbijt 2e Paasdag op de Markt  
U kunt zich nog aanmelden als vrijwilliger voor het 
Paasontbijt op 2e paasdag op de Markt in Gouda. 
Kijk op de website www.paasontbijtgouda.nl en geef je 
snel op! 
 
Voorbereiding op Pasen in de Stille Week 
In de Stille Week (de week voor Pasen) wordt er in de 
Veste op 4, 5, en 6 april om 19:30 uur een avondgebed 
gehouden. De Kruiswegstatie van Annika Kuhn is 
daarbij het uitgangspunt. De posters van deze staties 
hangen in de kerk. Het adres van de Veste is R.van 
Catsweg 300, Gouda. 
 
YouTube kanaal Parochie Sint Jan de Doper  
Op onze website vindt u ook een link naar het 
YouTube-kanaal van de parochie: 
https://www.youtube.com/channel/UCsB6ntS4_T1Ul
9LnETcPJ2Q .  
Hierop staan diverse opnames, die u zo op uw gemak 
nog eens kunt bekijken. 

 
Livestreamvieringen in de parochie 
Boskoop via www.kerkomroep.nl  
Bodegraven via www.kerkdienstgemist.nl  
Gouda via https://kerkdienstgemist.nl/stations/2203-
H-Josephkerk 
Moordrecht via 
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20358 . 
Reeuwijk via www.kerkomroep.nl 
Waddinxveen via www.kerkomroep.nl 
De links staan ook op het vieringenrooster op 
https://www.sintjandd.nl/vieringen.html  
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Stipendia 
Het tarief voor gebedsintenties voor Gouda en 
Moordrecht is € 10,00. 
Voor informatie over de andere tarieven kunt u terecht 
bij het Locatiesecretariaat. 

 
H. Antonius van Padua 

 
Palmpasenstokken maken  
Dit jaar maken we de stokken op zaterdag 1 april (geen 
grap) van 10.00 tot 12.00 uur. De kinderen kunnen met 
hulp van één van hun (groot)ouders palmpaasstokken 
versieren in de Antoniuszaal. Voor kruisstokken, een 
palmtakje, crêpepapier, schaar en schuimpjes wordt 
gezorgd. Vergeet dus niet om zelf een broodhaantje, 
plakband, touw of iets lekkers (liever niet te hard of te 
plakkerig) en/of fruit mee te nemen. Aanmelden kan 
t/m 31 maart via het secretariaat van Gouda:  
- gouda@sintjandd.nl en 0182-52 38 01. 
 
Op zondag 2 april kun je tijdens de eucharistieviering 
van 11.00 uur in de H.-Josephkerk jouw palmpaasstok 
laten zegenen. 
 
Opbrengst PCI-paasmarkt voor de voedselbank 
De lente laat dit jaar lang op zich wachten. Onze 
behoefte aan een lentegevoel en lentekleuren is groot. 
PCI-Gouda gaat daaraan wat doen. Met de jaarlijkse 
PCI-paasmarkt op Palmpasen. 
 
Vrijwilligers gaan weer aan de slag om een gevarieerd 
assortiment aan kleurrijke paasstukjes te maken. 
Verder zorgen wij voor de nodige artikelen die horen 
bij Pasen en het voorjaar. En natuurlijk kunt u op de 
paasmarkt ook weer de nieuwe rode en witte PCI-wijn 
kopen. 
 
De paasmarkt is op zondag 2 april rond de viering van 
11.00 uur. Deze keer gaat de opbrengst volledig naar 
de Voedselbank Gouda e.o. die het geld goed kan 
gebruiken om het toenemend aantal voedselpakketten 
te vullen. 
 
Ontbijtbijeenkomst  
Vindt u het gezellig om samen te ontbijten? Dan 
nodigt de werkgroep diaconie Gouda u uit om op 
vrijdag 31 maart naar de Antoniuszaal van de H. 
Joseph kerk te komen. Het ontbijt is van 9.30 uur tot 
10.30 uur en er zijn geen kosten aan verbonden. 
Aanmelden is niet nodig. Wij zien u graag op vrijdag 31 
maart. 
 
Ontmoetingsdag voor Ouderen  
Op zaterdag 22 april wordt de Ontmoetingsdag voor 
ouderen gehouden in de Antoniuszaal van de H. 
Josephkerk. De dag is speciaal bedoeld voor oudere 
parochianen en mensen die niet gemakkelijk 
zelfstandig naar de kerk kunnen komen. 
 

We beginnen ’s morgens om 10.00 uur met koffie of 
thee en wat lekkers. Een goede gelegenheid om 
gezellig bij te praten met oude bekenden. Met pater 
Boomaerts en pastor Schuurmans vieren we samen 
de eucharistie in de kerk. Daarna genieten we van een 
heerlijke lunch en ’s middags is er een muzikaal 
optreden. Om ongeveer 14.30 uur wordt de dag 
afgesloten. 
 
Om deel te kunnen nemen verwachten we dat u 
redelijk goed ter been bent, eventueel met behulp van 
een rollator. Vanwege de beperkte faciliteiten 
(bewegingsruimte in de zaal en toiletvoorzieningen) 
kunnen we helaas geen mensen met een rolstoel 
ontvangen. 
 
U kunt zich voor deze dag aanmelden tot uiterlijk 9 
april via uw contactpersoon of onderstaande 
adressen. 
 
Deelname is gratis, maar een gift als bijdrage in de 
kosten stellen we zeer op prijs. We hopen van harte u 
te zien op 22 april! 
 
Namens de werkgroep van de diaconie: 
- Wilma van Erdewijk ( 0182 - 523 230 ) 
- Elselien van Diffelen ( 0182 - 581 847 E-mail: 
e.m.vandiffelen@xs4all.nl 
 
Jubileum in Corona-tijd  
Het zal je maar gebeuren. Heb je een mooi jubileum in 
het vooruitzicht, waar je met jouw werkgroep en oud-
leden van de werkgroep bij wilt stilstaan, en dan gaat 
heel Nederland in een lock-down vanwege het 
heersende Corona-virus. 
 
Dat overkwam het locatiesecretariaat van de Goudse 
geloofsgemeenschap. Op 2 januari 1996 werd er in 
Gouda een centraal secretariaat voor de toenmalige 
drie parochies gestart. Met enthousiaste en betrokken 
vrijwilligers uit deze parochies. De vrijwilligers 
bemensten aanvankelijk in vaste duo’s het 
parochiesecretariaat aan het Aalberseplein. Na een 
parochiefusie en een reorganisatie werd het 
secretariaat uiteindelijk hernoemd tot een 
locatiesecretariaat en is het aantal medewerkers 
uitgebreid. Op 2 januari 2021 bestond het Goudse 
secretariaat 25 jaar. Dat leek ons een uitgelezen 
moment om daar aandacht aan te geven. 
 
Vandaar het plan om gezamenlijk eens terug te kijken 
en herinneringen op te halen. Herinneringen aan de 
dienstbaarheid aan de geloofsgemeenschappen en 
het pastoraal team, maar ook aan de leuke en 
bijzondere ervaringen op het secretariaat. Je bent 
samen kerk tijdens de vieringen, maar je bent ook 
samen kerk als je bezig bent met je vrijwilligerswerk. 
Deze werkzaamheden op een secretariaat zijn zeer 
divers. Van het beantwoorden van de telefoon, het 
bijhouden van alle mutaties in de ledenadministratie, 
het beheren van sleutels, het verwerken van 
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gebedsintenties, het plaatsreserveren in kerst- en 
coronatijd, het uitdraaien van looplijsten voor De 
Voorloper tot het samenstellen van vieringmappen 
voor de voorgangers. Daarmee ben je in het 
secretariaat functioneel actief, maar je bent ook actief 
op het sociale vlak. Parochianen komen er met hun 
vragen en wensen, maar ook met hun zorgen en hun 
leuke belevenissen. Naast vraagbaak, ben je soms ook 
het luisterende oor of ben je diegene die op zoek gaat 
naar een passende oplossing voor een uniek verzoek. 
 
Zo is het koffie-/theemoment op de 
openingsochtenden niet alleen voor de secretariaats-
medewerkers zelf bedoeld, maar ook voor iedereen die 
toevallig of die niet-toevallig langskomt. Dus als u er 
ooit behoefte aan hebt, schroom dan niet om aan te 
wippen om een lekker ‘bakkie’ mee te drinken. En 
onderling worden uiteraard aan de koffietafel de 
laatste nieuwtjes en weetjes uitgewisseld. Lijkt dit 
secretariaatswerk u trouwens leuk; u bent van harte 
uitgenodigd om eens te komen ‘proeven’. 
 
Vanwege de lock-down hebben we het beoogde 
feestelijk samenzijn een behoorlijke tijd uitgesteld. Met 
de huidige gestabiliseerde situatie pakken we het dit 
jaar op. Daarom hebben we, in de vertraging, op 15 
april 2023 om 15.00 uur een bijeenkomst. Ter ere van 
een 25 plus-jarig jubileum. We zien er naar uit om de 
huidige en oud-vrijwilligers van het locatiesecretariaat 
te treffen. We hebben ze daarvoor uitgenodigd, maar 
als uw naam er onverhoopt tussendoor is geglipt, 
aarzel dan niet om u zelf aan te melden bij het Goudse 
locatiesecretariaat via gouda@sintjandd.nl of 
telefonisch via 0182-523801. 
 
Met een feestelijke groet, de jubileumcommissie, 
 
Marijke, Marianne en Jim 
 
Pastor op Bezoek 
Behoefte aan een gesprek met een pastor? 
Vraag dit aan via Pastor op Bezoek: 
Vul een kaartje in en stop die in de PoB-box,  
of vraag aan via www.sintjandd.nl of via uw 
secretariaat. 
 
 

St. Johannes' Onthoofding 
 
Telefonisch contact secretariaat Moordrecht 
Aangezien het secretariaat van de geloofsgemeenschap St.-
Johannes’ Onthoofding meestal niet bezet is, dient u voor 
telefonisch contact het secretariaat van de 
Geloofsgemeenschap H.-Antonius van Padua te Gouda te 
bellen. Tel. (0182) 523801 
 
 

 
 


